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Ibsen – og Hamsun-dagene i Grimstad 7. – 10. august 2019
I det Hamsun-Nytt går i trykken, er programmet for denne kulturfestivalen, som
snart runder 30 år, nesten helt spikra. Vi har fått nok informasjon til å presentere
noen godbiter – her med de hamsunske først:
Hamsunforedraget. Hamsun og Tyskland. Anita Estensen (daglig leder ved
Grimstad bys museer)
Lutt og lyrikk på Solrik. Hamsun og kjærligheten. Skuespiller Inger-Helen
Kilsti og musiker Espen Sørensen.
Hamsun-begivenhet Her er det satt sperrefrist til 8. juni med å røpe innholdet,
men det handler om en sjelden sjanse!
Litterær byvandring v/Grimstad bys museer.
Er det hardt å være
Peer Åpningsforestilling
med Iren Reppen og band.
Ibsen-foredraget. Ibsen og
Kina. Xia Liyang, forsker
ved UiO.
Om sorgen og lidelsen
litteraturen v/professor i litt.vit. Bjarne Markussen. Om begjær Geir Gulliksen
og Sissel Gran, samtale. Litterært dypdykk v/Alf van der Hagen og Susanne
Brøgger.
Ellers byr festivalen på bl.a. skrivekurs, bildekåserier, essays, nattpoesi,
friluftskonsert og bok til film-foredrag. Ubekrefta rykter nevner en
teaterforestilling med 90-minutters dramatisering av aktuell samtidsromanserie.
Og som alltid avrundes dagene med Terje Vigen på Kvaløya. Denne gangen er
det Gørild Mauseth som framfører Ibsens episke dikt fra 1861.

Har DU hørt om Hamsun penthouse?
Hamsuns utallige opphold på norske
hotellrom for å få konsentrasjon og
fred til å skrive, kjenner vi alle til.
Flere av disse hotellene er i drift
ennå og profilerer seg fortsatt på å
leie ut «rommet Hamsun bodde på»
eller liknende. Blant disse er
Finfin mulighet til skrivero i Hamsun Penthouse. Foto:
Sortland hotell, Bondeheimen i Oslo og
vestlia.no/rom/hamsun
Reenskaug hotell i Drøbak. Mer
interessant er det kanskje at også på nye hotell, eller «resorts», kan du sove på
Hamsun-rom. Vestlia resort på Geilo utvidet i 2014, og har tre leiligheter i
toppetasjen, hver av 200 kvm-størrelse, med navnene Hamsun, Victoria og
August. Ved henvendelse til hotellet får Hamsun-Nytt oppgitt at navnsettinga
skyldes eier Pål G. Gundersens interesse for kunst. Hotellet er utsmykket med
bl.a. flere arbeider av Edv. Munch og Kai Fjell.
Fjell var Marie Hamsuns nevø, og malte i 1950 et
portrett av Knut Hamsun. Dette henger på
hotellet. Dermed ble den ene penthouseleiligheten
oppkalt etter forfatteren, og de to andre etter to av
hans mest kjente romanfigurer.
Hamsunrommet på Reenskaug hotell i Drøbak.
Foto: no. tripadvisor.com

10-årsjubileum for Hamsunsenteret!
Jubileumsutstillingen åpner allerede 21. juni,
mens selve 10-årsdagen feires med tredagers
kalas 2. – 4. august. «Høytlesningskonserten
SULT» opplever du på Hamsunsenteret
fredagskvelden. Lørdag er det duket for
familiefest på Hamarøy bygdetun. Senere
samme dag byr senteret på jubileumsforedrag
Holl ved åpninga for ti år siden. foto: scanpix
med arkitekten Steven Holl. Det tok 15 år fra
hans tegning av senteret var laget til bygget
stod ferdig til 150-årsjubileet for Hamsun i 2009. Kritikerne var nådeløse, og
bygget ble bl.a. omtalt som «en modernistisk utedass» i Aftenposten. I dag kan
senteret vise til en rekke arkitektur- og byggepriser. Kanskje er dette ett av

emnene i samtalen som skal være mellom tidligere fylkeskultursjef i Nordland,
Aaslaug Vaa og direktør Solvang? De to sistnevnte arrangementene skjer på
Hamsunsenteret, der kvelden rundes av med Kulturfest i tårnet. Søndag 4.
august er det tradisjonen tro kransenedleggelse ved bysten og bursdagsfeiring av
160-åringen Knut Hamsun ved barndomshjemmet i Hamsund.

Sveitsisk besøk på Hamarøy
De siste årene har Hamsunsenteret hatt flere kunstnere på besøk på
handelsgården Breidablikk gjennom ordningen Artist in Residence (AiR)
Hamarøy. I mars kom den sveitsiske skuespilleren og regissøren Adrien
Barazzone på arbeidsbesøk med med en teateroppsetning av "Benoni". Etter
planen skal stykket settes opp i 2020. – Det er fantastisk å kunne bo og arbeide
her på Hamarøy. Å se stedene hvor Hamsun vokste opp og hvor han fikk
inspirasjon til sine romaner, sier Barazzone, som til
vanlig holder hus i Genève i Sveits. Det spørs om
han er klar over Hamsuns syn på sveitsere? Uansett:
Gjennom AiR Hamarøy tilbys opphold av
varierende varighet til kunstnere og forskere som
arbeider med tekstrelaterte prosjekter. Oppholdet er
en del av Hamsunsenterets strategi for satsning på
kunnskapsutvikling, formidling, forskning og
Barazzone på toppen av Hamsunsenteret.
Foto: Hamsunsenteret
debatt. Om det er kapasitet, kan også andre
kunstutrykk og profesjoner som har relevante
prosjekter som gir «merverdi» til forståelsen av Hamsun, få plass.

Hamsun og grenser / «Hamsun and borders»: Konferanse i Tromsø i
september
Den 7. internasjonale Hamsun-konferansen i Tromsø
avholdes 19.- 20. september. Det er her gratis inngang
og en fantastisk mulighet til å få med seg siste nytt
innen Hamsun-forskninga. Konferansen har form av
sesjoner med mange korte innlegg ved inviterte
forelesere fra ti ulike nasjoner. I tillegg har to
«hovedtalere» fått ca. 60 min. på podiet: torsdag er det
prof. ved UiO, Ståle Dingstad om Markens Grøde i et
bokhistorisk perspektiv og fredag prof. ved Universitetet

Bibi Jonsson. Foto:
sol.lu.se/person/BibiJonsson

i Lund (Sverige), Bibi Jonsson, om refleksjoner om nazistisk diktning i Norden.
Hele programmet fins på UIT sine nettsider.

Til fjells! Diktardagar i Lom, Skjåk og Vågå 29.08. – 01.09. 2019
Frå Hamsunlaget i Lom videreformidlar vi:
‘I dag søkjer vi til fjells som aldri før, unge som gamle. Det same har vismenn,
diktarar og kunstnarar gjort i uminnelege tider. Holberg, Wergeland, Ibsen ,
Grieg, - alle har dei hatt sterke opplevingar og høyrd sterke historier på veg
over Sognefjellet.
Kva er det med fjellet?
Dette vil vi prøve å kaste ljos over på Diktardagar 2019, gjennom litteratur,
musikk og foredrag. Seminaret har tittelen «Høge fjell og djupe dalar. Fjellet
som ytre og indre landskap.»
Ikkje minst er vi glade for å presentere mange lokale utøvarar på høgt nivå med
mykje du aldri har høyrt eller sett før. Eller du kan bokbade med fleire av våre
fremste forfattarar, gå på kveldskonsert med Stein Torleif Bjella, vera med på
tur til Sognefjellet og mykje anna. I tillegg kjem opplesing på biblioteka, miniseminar for elevar på ungdoms- og vidaregåande skule og mangt anna. Sjå heile
programmet på www.diktardagar.no
Velkomen til Diktardagar 2019, til inspirasjon frå fjellet!’

Faktura-for-medlemskap-føljetongen
Påminnelse fra vår sekretær Alf-Einar Øien: Mange medlemmer har glemt å
betale kontingenten for 2019. Hvis du ikke finner igjen- eller mener du aldri har
mottatt - faktura, kan du betale kr 300,- (enkeltmedlem) eller kr 350,- (par) til
konto 4612.20.89533, og merke med «medlemsavg. 2019» + navn på medlem.
Spørsmål rettes til Øien på mobil 90057147, e-post alf.einar.oien@gmail.com.
Også selskapets vanlige mail, polden@hamsun-selskapet.no kan benyttes.

Har du ideer til temaer, forelssere eller kunstneriske innslag under vårt
neste litteraturseminar (høsten 2020)? Har du en sak som kan passe i
Hamsun-Nytt eller på vår hjemmeside? Har du kommet over en interessant
artikkel, eller har du kanskje lest en Hamsun-tekst eller sett en

teaterforestilling og har lyst til å «blogge» et innlegg til oss som det? Da tar
vi gladelig imot! Er det kort tekst, kan den publiseres i Hamsun-Nytt,
lengre innlegg kan vi presentere på hjemmesidene. Bilder er også relevant!
Nøl ikke med å ta kontakt med noen i styret.

Hamsun-Selskapets styre 2018-2020:
Hege Faust, Lillestrøm (leder), tlf. 95085285 (hege.faust@gmail.com)
Randi Eilertsen, Narvik (nestleder) (eilertsen.randi@gmail.com)
Nils M. Knutsen, Tromsø (nils.magne.knutsen@uit.no)
Anita Overelv, Hamarøy (anita.overelv@nordlandsmuseet.no)
Terje Øien, Hamarøy (terje.øien@hamarøy.kommune.no)
Mari Hopland, Hamarøy (hopland.mari@gmail.com)
Kathrine Fosshei, Nesna (kathrinf@hinesna.no)
Varamedlemmer: Torunn Kjøk, Lom (tkjok@online.no); Erik Gjestvang, Vinje;
Inge Hals, Trondheim; Torborg Igland, Grimstad.

Hamsun-Selskapet er Norges største litterære forening. For spørsmål vedr.
medlemsskap, bøker i Skriftserien, ønske om innlegg til Hamsun-Nytt mm,
kontakt oss på mail: polden@hamsun-selskapet.no.
Vi vil gjerne ha flere medlemmer, så fortell andre om oss!
Priser: Enkeltmedlem: kr 300, par: 350,- institusjoner: 500,Kontonummer.: 4612 20 89533.

Org.nr.: 974257068.
Hjemmeside: hamsun-selskapet.no

